
Campanha Salarial 2011
Amadurecimento! Essa é a palavra 

que melhor expressa o atual momento 
vivido pelos Policiais e Bombeiros Mi-
litares de Minas Gerais. Na Campanha 
Salarial 2011, a união entre as lideran-
ças de classe na condução de árduas e 
prolongadas negociações com o Gover-
no Estadual demonstrou, mais uma vez, 
a força da representação política da clas-
se militar. O deputado Sargento Rodri-
gues, as entidades e o vereador Cabo Jú-
lio se empenharam ao máximo, negocia-
ram e renegociaram índices, até chega-
rem à proposta final apresentada à cate-
goria que, apesar de não ser a ideal, foi 
o melhor que conseguiram. Afinal, em 
quatro anos, será alcançado o tão alme-
jado piso de R$ 4 mil, e esta conquis-
ta acontece no mesmo momento em que 
outras categorias de servidores estaduais 
lutam por reajuste salarial sem receber, 
sequer, uma sinalização do Governo.

Assim, a Assembleia Geral do dia 8 
de junho, que contou com a presença de 
quase 15 mil pessoas, foi marcada por 
grande comoção. Houve divisão de opi-
niões, principalmente sobre a aceitação 
do escalonamento proposto pelo Gover-
no que, é importante destacar, não agra-
dou nem mesmo ao deputado e as enti-
dades de classe. As lideranças buscaram 
conduzir a situação da forma mais de-

mocrática e pacífica possível, enquan-
to os mais “exaltados” tentavam atrapa-
lhar o andamento das votações. Contu-
do, a maioria permaneceu firme e, ao fi-
nal, prevaleceu o bom senso, sendo acei-
ta a proposta.

“É inegável que foi uma importante 
conquista e que avançamos muito duran-
te todo o processo de negociação, mas é 
fato que ainda há muito a ser feito. Pre-
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Benefícios alcançados atingirão a todos os servidores da segurança pública

cisamos conquistar o adicional de peri-
culosidades, estabelecer a carga horária 
máxima de trabalho, dentre outras coi-
sas, mas a impressionante força demons-
trada nas mobilizações de rua ao lon-
go desta campanha salarial marcou, de 
maneira significativa, a história da clas-
se”, declara o deputado Sargento Rodri-
gues, ao reafirmar seu compromisso com 
a classe.
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Deputado Estadual Sargento Rodrigues

Reuniões preparatórias
O reajuste anunciado pelo Governador no dia 8 de junho é fruto de 

muito trabalho e empenho do deputado Sargento Rodrigues, juntamen-
te com as entidades representativas da classe – ASPRA, AOPMBM, 
COPM, UMMG, CSCS e ASCOBOM. Foram mais de três meses de 
reuniões, discussões e mobilizações. 

A primeira reunião do grupo aconteceu no dia 16 de fevereiro. Já 
neste primeiro encontro, o deputado Sargento Rodrigues deixou claro 
aos Comandantes que ele e as entidades estavam envolvidos em ela-
borar um planejamento de reajustes para os próximos quatro anos de 
Governo. 

No dia 17 de março, o grupo voltou a se reunir, iniciando a elabo-
ração das reivindicações a serem apresentadas ao Governo. Na oportu-
nidade, foi marcada para o dia 13 de abril a primeira Assembleia Ge-
ral Unificada. “O sucesso das reivindicações depende diretamente do 
apoio de um maior número possível de policiais e bombeiros”, ressal-
tou o deputado. 

Nos dias 23 e 29 de março, em outras reuniões, foram definidas as 
estratégias de comunicação e marketing. Com o slogan “Não basta ape-
nas a mobilização virtual. Compareça e ajude a construir a sua propos-
ta salarial”, foram confeccionados panfletos, enviadas mensagens ele-
trônicas, dentre outras ações. O grupo viabilizou 30 ônibus para traze-
rem companheiros do interior.

Assembleias
No dia 13 de abril, cerca de cinco mil policiais e bombeiros milita-

res lotaram o ginásio do Clube dos Oficiais, saindo em passeata pelas 
ruas de Belo Horizonte, seguindo até a Praça da Assembleia Legislati-
va. Uma nova Assembleia foi marcada para o dia 11 de maio. A respos-
ta da classe ao segundo chamado foi ainda mais positiva e mais de dez 
mil policiais e bombeiros lotaram as principais avenidas da capital, pa-
rando o trânsito na Praça Sete. Ao final, o dia 8 de junho foi escolhido 
para a terceira e decisiva Assembleia da classe, quando poderia ser de-
liberada uma paralisação geral, dependendo da resposta do Governo. 
(Veja matéria e fotos nesta edição).

Reunião com Secretários 
O deputado Sargento Rodrigues viabilizou, no dia 5 de maio, uma 

reunião com os Secretários de Defesa Social, Lafayette Andrada, e com 
a Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena. Na oportunida-
de, ele e as entidades de classe entregaram a proposta de reajuste sala-
rial com a reivindicação do piso salarial de 4 mil reais para os policiais 
e bombeiros militares. 

Audiência Púbica
Na mesma data, foi realizada, também a requerimento do deputado 

Sargento Rodrigues, uma audiência na Comissão de Administração 
Pública da Assembleia para discutir e receber, dos representantes das 
entidades, a pauta de reivindicação da classe para, posteriormente, 
encaminhá-las ao governador do Estado e aos comandos da PMMG e 
do Corpo de Bombeiros Militar, somando forças.”Estamos numa ne-
gociação salarial. Esse processo tem que ser construído passo a pas-
so, não existe solução imediata, da noite para o dia”, argumentou Sar-
gento Rodrigues. 

Resposta do Governo
O dia 25 de maio, data marcada pelos Secretários de Defesa Social 

e de Planejamento e Gestão para apresentar uma resposta ao deputado 
e às entidades de classe, ficou marcado como o dia da frustração para o 
deputado Sargento Rodrigues e demais representantes da categoria. A 
expectativa era de que fosse anunciado o índice, mas o que ocorreu foi 
a apresentação de um estudo sobre o impacto financeiro que o reajuste 
traria aos cofres públicos. 

Em pronunciamento no Plenário da ALMG, o deputado Sargento 
Rodrigues fez um acalorado desabafo, que denotou toda a insatisfação 
da classe policial, e pediu ao Governo que antecipasse o anúncio. “O 
ideal é que o Governo antecipe o anúncio do índice de reajuste, pois, 
talvez, não haja tempo de contornar uma possível reação dos servidores 
da segurança pública”, informou.

Entenda cada etapa das negociações em torno do reajuste salarial
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Em reunião com os Secretários de Defesa Social e Planejamento
e Gestão, representantes cobram resposta sobre reajuste
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Policiais e bombeiros militares lotam as ruas da Capital
A campanha salarial dos Policiais e Bombeiros Militares 

de Minas Gerais foi marcada por grandes mobilizações, com 
a  participação maciça da classe tanto nas Assembleias Gerais 

quanto nas passeatas, numa bela demonstração de união, enga-
jamento e organização. Foram dezenas de caravanas vindas dos 
quatro cantos de Minas.
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GOVERNO ITAMAR FRANCO,
ALCANÇAMOS EM 4 ANOS

62%
GOVERNO AÉCIO NEVES,

ALCANÇAMOS EM 8 ANOS

104%
NO ATUAL GOVERNO,

ALCANÇAREMOS EM 4 ANOS

101%

REAJUSTE SALARIAL PROGRESSIVO ATÉ ABRIL DE 2015

POSTO 
GRADUAÇÃO

PISO INICIAL 
SEM QQ 

2011

OUTUBRO/2011 
SEM QQ 

10%

OUTUBRO/2012 
SEM QQ 

12%

OUTUBRO/2013 
SEM QQ 

10%

JUNHO/2014 
SEM QQ 

15%

DEZEMBRO/2014 
SEM QQ 

12%

ABRIL/2015 
SEM QQ 

15%

ABRIL/2015 
COM 6 QQ 

+ 
TRINTENÁRIO

Cel PM 7.859,41 8.645,35 9.682,79 10.651,07 12.248,73 13.718,58 15.776,36 26.819,81

Ten Cel PM 7.089,28 7.798,21 7.733,99 9.607,39 11.048,50 12.374,32 14.230,47 24.191,80

Maj PM 6.318,91 6.950,80 7.784,90 8.563,37 9.847,89 11.029,64 12.684,09 21.562,95

Cap PM 5.849,08 6.433,99 7.206,07 7.926,67 9.115,67 10.209,55 11.740,98 19.959,67

1º Ten PM 5.023,71 5.526,08 6.189,21 6.808,13 7.829,35 8.768,87 10.084,20 17.143,14

2º Ten PM 4.421,13 4.863,24 5.446,83 5.991,51 6.890,24 7.717,07 8.874,63 15.086,87

Sub Ten PM 3.971,39 4.368,53 4.892,75 5.382,03 6.189,33 6.932,05 7.971,85 13.552,14

1º Sgt PM 3.539,45 3.893,39 4.360,60 4.796,66 5.516,16 6.178,10 7.104,81 12.078,18

2º Sgt PM 3.089,71 3.398,68 3.806,52 4.187,17 4.815,25 5.393,08 6.202,04 10.543,47

3º Sgt PM 2.726,35 2.998,98 3.358,86 3.694,75 4.248,96 4.758,83 5.472,66 9.303,52

Cb PM 2.363,01 2.599,31 2.911,23 3.202,35 3.682,70 4.124,63 4.743,32 8.063,64

Sd PM 2.041,74 2.245,91 2.515,42 2.766,96 3.182,01 3.563,85 4.098,43 6.967,33

REMETENTE: Deputado Estadual Sargento Rodrigues - ALMG - Rua Rodrigues Caldas, 79 - 5º andar - sala 02 - Santo Agostinho - Cep 30190-921 - Belo Horizonte - MG

Mala Direta
Postal

9912249224/2010/MG
Assembleia Legislativa

de Minas Gerais

CORREIOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

Os benefícios alcançados pela Campanha 
Salarial dos Policiais e Bombeiros Militares 
atingirão a todos os servidores da seguran-
ça pública – policiais e bombeiros militares, 
policiais civis, agentes penitenciários, agen-
tes socioeducativos, extensivo aos reforma-
dos, pensionistas e servidores administrati-
vos e civis das Polícias Civil e Militar. Va-

Piso salarial de R$4 mil: uma realidade
le resgatar que no Governo Itamar Franco, 
considerado pela classe como o melhor pa-
ra os servidores da segurança, foram conce-
didos 62% de reajuste, em quatro anos. Nos 
oito anos de gestão Aécio Neves, a classe 
conseguiu 104% de aumento. No atual Go-
verno, em quatro anos, durante o período de 
junho de 2011 a abril de 2015, serão 101% 

de reajuste salarial, com o piso do solda-
do, com zero quinquênio, passando de R$ 
2041,74 (dois mil e quarenta e um reais e 
setenta e quatro centavos) para R$ 4098,33 
(quatro mil e noventa e oito reais e trinta e 
três centavos). Ao reformar, aplicando-se a 
esse valor mais seis quinquênios e o trinte-
nário, um soldado receberá R$ 6967,33.


